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Compêndio global de práticas sobre recuperação
econômica e financeira local: Construindo resiliência
econômica urbana durante e após COVID-19
O projeto se concentra no fortalecimento das capacidades dos governos locais
globalmente - começando com 16 cidades parceiras - para projetar, implementar e
monitorar respostas econômicas, planos de recuperação e reconstrução COVID-19
sustentáveis, resilientes e inclusivos. Seu objetivo é contribuir para o planejamento de
cidades mais resilientes e governos locais que sejam mais capazes de administrar choques
como o COVID-19 e outros estresses socioeconômicos de base ampla que podem ocorrer
novamente em um mundo predominantemente urbano. Para conseguir isso, uma etapa
essencial é derivar insights de experiências reais de cidades e governos locais espalhados
por diferentes regiões e aproveitá-los para atingir os objetivos do projeto. O Global
Compendium of Practices serve como um repositório para os estudos de caso e lições das
cidades, com base na estrutura conceitual sobre resiliência econômica urbana.
Os resultados da primeira fase do projeto e, em particular, o levantamento das práticas
globais, confirmam que cidades mais resilientes foram capazes de mitigar melhor os
impactos negativos da pandemia e se preparar para a recuperação. Algumas
características principais de cidades resilientes incluem:







Governança efetiva, inclusiva e participativa;
Parcerias com governos centrais e regionais;
Entrega de serviço confiável;
Sistema robusto de gestão das finanças públicas;
Estreito envolvimento com o setor privado, formal e informal;
Não deixando ninguém para trás 'abordagem;



Planejamento prospectivo e de perspectiva.

FONTE:https://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2020/12/global-compendium-of-practicescovid-19.pdf

O tratado de armas biológicas poderia ser outra ferramenta
para lidar com pandemias?

Especialistas em defesa química, biológica, radiológica e nuclear com a prática do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA em
responder a cenários de armas de destruição em massa. Crédito: US Marine Corps via Wikimedia Commons.

Desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem desempenhado
um papel central na atualização do público, investigando a origem do novo coronavírus e
incentivando medidas de saúde pública em todo o mundo. Mas a OMS
tem enfrentado críticas em várias frentes, incluindo o tratamento inicial do COVID-19 e a
investigação em andamento sobre as origens do vírus. Talvez seja fácil esquecer que fora
dos holofotes que brilham sobre a OMS, há um acordo internacional separado que é
semelhante em alguns aspectos aos regulamentos que orientam o organismo de saúde um tratado que tem o potencial de desempenhar um papel crítico na prevenção ou
abordando ataques biológicos deliberados - que podem desencadear uma pandemia: a
Convenção de Armas Biológicas.
O tratado de armas biológicas tem interesses sobrepostos aos Regulamentos Sanitários
Internacionais que sustentam a OMS. Isso exige que todos os países tenham a capacidade
de “detectar, avaliar, relatar e responder a eventos de saúde pública”. O tratado de armas
biológicas tem o objetivo de excluir “completamente a possibilidade de ... agentes

biológicos e toxinas serem usados como armas”. Ambos dependem da capacidade dos
governos de conduzir a vigilância de doenças, fornecer equipamentos de proteção
individual e contramedidas médicas e garantir a biossegurança e biossegurança em
laboratórios. E essas capacidades e recursos são importantes para responder ou mitigar
um evento que ocorre naturalmente ou um ataque deliberado. Ainda assim, durante a
pandemia, nem o público nem a comunidade de especialistas prestaram muita atenção ao
papel que o tratado de armas biológicas poderia desempenhar.
No entanto, à luz do COVID-19, talvez agora seja o momento certo para revisitar o tratado
de 46 anos e torná-lo uma ferramenta melhor contra ameaças biológicas futuras,
incluindo ataques biológicos deliberados e pandemias. Os membros da Convenção de
Armas Biológicas devem se reunir neste outono para uma conferência de revisão a cada
cinco anos. Este fórum pode fornecer uma oportunidade importante para considerar as
implicações do COVID-19 sobre a probabilidade, os preparativos e a resposta a um ataque
biológico deliberado.
COVID-19, percepções e armas biológicas . A maioria, senão todos os especialistas, não
veem evidências de que COVID-19 resultou de um ato deliberado . E embora
alguns tenham pedido um maior escrutínio das instituições que conduziam pesquisas
sobre o coronavírus em Wuhan, China, onde a pandemia começou, não há evidências
firmes de que o vírus escapou de um laboratório. Ainda assim, as discussões da
conferência de revisão de armas biológicas neste outono podem fornecer um fórum para
fazer um balanço do que os governos aprenderam em resposta à pandemia e para
redobrar os esforços coordenados para parar o COVID-19 de uma vez por todas.
A pandemia sugere várias áreas relacionadas para os membros do tratado de armas
biológicas considerarem e debaterem. Por exemplo, como o limite para um ataque
deliberado foi afetado pelo COVID-19?
Alguns países tiveram um desempenho fenomenal em manter o vírus sob controle dentro
de suas fronteiras, enquanto outros viram ondas devastadoras após ondas de
infecções. Os Estados Unidos registraram mais de 29 milhões de casos de COVID19. Enquanto isso, a China muito maior, onde a pandemia começou, teve apenas 100.000.
Na conferência de revisão, os membros do tratado de armas biológicas devem examinar
como a ameaça de armas biológicas pode ter evoluído como resultado dessas respostas
desiguais ao COVID-19. Os países ou talvez organizações terroristas, vendo a morte e a
destruição causadas pelo COVID-19, passaram a ver as armas biológicas como uma forma
mais poderosa de atingir seus objetivos? Ou eles foram dissuadidos pelo fato de que
doenças como a COVID-19 parecem difíceis de direcionar ou controlar? O que os governos
podem fazer para reduzir o risco de futuros ataques biológicos em grande escala ou
pandemias de ocorrência natural?

Um papel renovado para o tratado de armas biológicas? A colaboração internacional
entre governos, indústria, organizações sem fins lucrativos e academia tem sido crítica
para combater a pandemia, um fato ressaltado pelo rápido desenvolvimento de vacinas,
muitas delas por meio de parcerias público-privadas. Mas os governos mundiais não têm
conseguido financiar adequadamente a distribuição das vacinas em grande parte do
globo. De fato, algumas pessoas em países em desenvolvimento podem
estar esperando até 2024 para serem vacinadas. Infelizmente, as deficiências em
mensagens, políticas e orientações e distribuição de vacinas levaram a uma disseminação
adicional do vírus, proliferação de informações imprecisas, uma competição global pelo
acesso a equipamentos de proteção individual e nacionalismo de vacinas. Os membros do
tratado de armas biológicas podem trabalhar para resolver essas questões.
Alguns investimentos feitos pelos governos em ciência e tecnologia renderam bastante,
especialmente a pesquisa biomédica, como aquelas que permitiram aos fabricantes de
vacinas produzir inoculações eficazes com tanta rapidez. Projetos como o Projeto
Genoma Humano e a pesquisa por trás do RNA mensageiro foram essenciais para que os
cientistas pudessem produzir as duas primeiras vacinas que receberam autorização de uso
de emergência nos Estados Unidos. Os membros do tratado de armas biológicas devem
trabalhar para identificar futuras áreas de pesquisa e desenvolvimento que possam ser
benéficas na preparação para possíveis futuras pandemias ou ataques biológicos.
No entanto, enquanto os investimentos pavimentaram o caminho para o sucesso das
vacinas, em outras áreas, as deficiências de pesquisa e desenvolvimento contribuíram
para a fraca resposta do governo ao COVID-19 nos Estados Unidos e em outros lugares e
provavelmente o fariam no caso de um problema biológico deliberado ataque, também. A
biovigilância é claramente uma área em que o investimento do governo não correspondeu
ao necessário. A biovigilância inclui vários elementos - amostragem ambiental (do ar e
dentro dos sistemas de esgoto, por exemplo); testes de diagnóstico de ponto de
atendimento que são precisos e rápidos; a capacidade de sequenciar geneticamente um
grande número de amostras rapidamente para avaliar com precisão a mudança e a deriva
do vírus; capacidade de rastreamento de contato; e organizações de saúde pública bem
equipadas, capazes de ajudar na vigilância do meio ambiente e apoiar os tomadores de
decisão. Identificar e redobrar os esforços em áreas de baixo desempenho, como a
biovigilância, seria benéfico.
É hora de abordar questões difíceis? A Convenção de Armas Biológicas carece de pessoal
para ser muito útil no caso de um ataque biológico significativo, uma lacuna que deve ser
corrigida quando os membros do tratado se reunirem neste outono. A unidade
subdimensionada de apoio à implementação do tratado - composta por apenas três
funcionários em tempo integral - pode fazer pouco mais do que coordenar reuniões e
conferências regulares. A equipe de apoio provavelmente não desempenharia nenhum
papel em resposta a um ataque biológico.

Em contrapartida, a Convenção de Armas Químicas conta com a Organização para a
Proibição de Armas Químicas , que tinha a capacidade, por exemplo, de monitorar a
eliminação de armas químicas declaradas na Síria. Tal missão seria impossível para a
unidade de apoio por trás do tratado de armas biológicas. Considere se os governos
pensaram que COVID-19 resultou de um ataque deliberado e laboratórios suspeitos foram
identificados - um corpo semelhante de profissionais não seria útil para investigar as
instalações suspeitas?
Desde os primeiros dias da Convenção de Armas Biológicas, alguns questionaram se ela
deveria ser revisada para responder a uma das maiores críticas ao tratado, a falta
de transparência e dispositivos de verificação . A comunidade de controle de armas tem
debatido esse ponto desde que o tratado entrou em vigor em 1975. Os participantes das
reuniões de conferência de revisão a cada cinco anos frequentemente discutem o
assunto. É um tema aquecida e ainda causou a delegação dos Estados Unidos para sairda
reunião de 2001 devido a um protocolo de verificação preliminar que parecia conter
linguagem questionável. Embora muitas nações ainda possam rejeitar a linguagem do
protocolo de verificação, talvez esta era de COVID-19 seja o momento certo para
reconsiderar se alguns mecanismos limitados para aumentar a transparência podem ser
justificados.
A pandemia de COVID-19 demonstrou que nenhum país é seguro até que todos tenham
vacinas e contramedidas médicas adequadas. Até que isso ocorra, o vírus continuará a
infectar populações e sofrer mutações, permanecendo uma ameaça global.
Quando o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que “as coisas voltariam ao normal ” no
próximo feriado, ele estava falando pelos Estados Unidos. Isso não será verdade em todo
o mundo. Ao compartilhar as vacinas com outras nações, todos os países se
beneficiam. Se um ataque biológico deflagrou um surto ou pandemia, os países que fazem
parte da Convenção de Armas Biológicas teriam que compartilhar recursos, já que um dos
artigos do tratado exige que os Estados membros "forneçam ou apoiem assistência" para
qualquer outro país afetado por uma doença biológica ataque. Ao assegurar mecanismos
disponíveis para fazer isso, os governos poderiam responder melhor a esta pandemia,
bem como se preparar para o futuro.
Os membros do tratado de armas biológicas devem usar a conferência de revisão deste
outono para finalmente começar a abordar as difíceis questões relacionadas à preparação
para futuros ataques biológicos ou pandemias. A crise do COVID-19 deve ser todo o
incentivo necessário para essas discussões sérias.
FONTE:https://thebulletin.org/2021/03/could-the-bioweapons-treaty-be-another-tool-for-addressingpandemics/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter03152021
&utm_content=DisruptiveTechnologies_BioweaponsTreaty_03122021

Afundando? Hospitais brasileiros em risco com a mudança
climática trazendo mais enchentes
Enquanto as unidades de saúde lutam contra a pandemia do coronavírus, o clima
extremo apresenta outra ameaça, com 70% dos hospitais da América Latina correndo o
risco de inundações, furacões ou terremotos.




70% dos hospitais da América Latina estão em regiões altamente vulneráveis a
inundações, terremotos ou furacões
550 enchentes atingiram a região entre 2000 e 2019, causando quase US $ 26
bilhões em danos
Mudanças agora para construir resiliência e evitar danos de enchentes são
econômicas, dizem os especialistas

Por Meghie Rodrigues
SÃO PAULO - Em dezembro passado, quando o médico Victor Heitor Gomes assumiu a
diretoria de saúde da Rafard, município 150 km a noroeste de São Paulo, ele sabia que
tinha um desafio pela frente.
A única clínica na cidade de 9.000 habitantes havia passado por tempos difíceis: fortes
chuvas em meados de novembro fizeram com que parte da parede de uma sala de
reuniões desabasse e, um mês depois, mais chuva inundou partes do prédio, incluindo a
sala de cirurgia e áreas comuns.
Os problemas forçaram a clínica a realocar alguns serviços para outras salas - e o conserto
do buraco de um metro na parede da sala de reuniões teve que ser suspenso por causa da
chuva contínua no verão brasileiro.
Chuvas mais fortes e temperaturas cada vez mais intensas dificultaram a vida dos médicos
de outras maneiras também, disse Gomes.
“Eles estão mudando a sazonalidade de certas doenças. Você não espera ver dengue no
inverno, mas está ficando mais comum agora”, disse ele.
O clima extremo , como as enchentes que devastaram a Unidade Básica de Saúde Maria
Tereza Apprilante Gimenez em Rafard, são cada vez mais uma ameaça em toda a região à
medida que a mudança climática se instala - e estão criando um fardo adicional para os
profissionais de saúde que lutam para combater a pandemia do coronavírus .

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, quase 70% dos 18.000 hospitais
da América Latina e do Caribe estão localizados em áreas altamente vulneráveis a
inundações, grandes terremotos ou furacões.
A inundação é a ameaça mais comum. Quase 550 inundações atingiram a região nas duas
décadas entre 2000 e 2019, afetando mais de 40 milhões de pessoas e causando quase US
$ 26 bilhões em danos, de acordo com um relatório de 2020 do Escritório da ONU para a
Coordenação de Assuntos Humanitários (UNOCHA).
O Brasil é o país mais sujeito a inundações na América Latina, disse o relatório.
CHUVA MAIS PESADA
As tempestades que atingiram Rafard também preocupam a vizinha São Paulo, a maior
cidade do Brasil e da América do Sul.
As áreas urbanas cheias de concreto agem como "ilhas de calor" que absorvem e depois
liberam lentamente o calor do sol, tornando-as mais quentes do que as áreas rurais
circundantes.
Em cidades como São Paulo, esse calor extra se combina com a umidade vinda do Oceano
Atlântico para criar chuvas mais fortes, disse Tércio Ambrizzi, um cientista atmosférico da
Universidade de São Paulo.
"O calor levanta e condensa a umidade, fazendo chover", muitas vezes com mais
intensidade do que poderia acontecer em outro lugar, disse o cientista, que é coautor de
um estudo de 2020 sobre a mudança dos padrões de chuva na região metropolitana de
São Paulo entre 1930 e 2019.
Usando dados do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, os pesquisadores
descobriram que as chuvas fortes estão se tornando mais concentradas em períodos mais
curtos, enquanto os períodos de seca se estendem por mais tempo.
As mudanças foram particularmente perceptíveis na última década, disseram eles.
Em 2014, o verão mais quente de São Paulo em sete décadas, os reservatórios de água da
cidade caíram para menos de 20% da capacidade, na maior crise de água já registrada na
cidade e uma séria ameaça para os estabelecimentos de saúde.
Os eventos de chuvas extremamente fortes - o tipo que pode desencadear desastres - da
mesma forma quase dobraram na última década em comparação com 1971-1980,
descobriram os pesquisadores.

Os extremos são mais aparentes nas regiões sul e sudeste do Brasil e são um problema
particular para cidades densamente povoadas como Rio de Janeiro e Porto Alegre, que
são altamente vulneráveis a enchentes e deslizamentos de terra em parte por causa do
planejamento urbano deficiente, disse Ambrizzi.
PLANEJANDO À FRENTE
Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, disse que seu
escritório está ciente dos desafios.
Uma lei de 2009 do estado estabeleceu uma política para conter as emissões de gases de
efeito estufa e se adaptar às ameaças climáticas, incluindo um esforço para mapear os
riscos climáticos em todos os 645 municípios do estado.
Quase 250 foram concluídos até agora.
“O mapeamento é refinado para a escala dos bairros, para que as prefeituras locais
possam estudar as medidas de precaução a serem tomadas contra enchentes e
deslizamentos de terra”, disse Trani.
O que os resultados obtidos até o momento mostram que as unidades básicas de saúde,
principalmente na região metropolitana de São Paulo, costumam situar-se em áreas
inundáveis ou em seu entorno.
Isso pode ser resolvido em parte por mudanças na infraestrutura, como a construção de
barreiras ao redor dos hospitais e a transferência dos vulneráveis sistemas de ventilação,
aquecimento e ar-condicionado para locais mais altos, dizem especialistas em resiliência.
Ter fontes de energia de reserva - incluindo painéis solares ou outras energias renováveis também pode manter os hospitais funcionando quando sistemas de energia mais amplos
caem em condições climáticas extremas.
Mariana Silva, especialista em infraestrutura e finanças sustentáveis do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, disse que construir resiliência também é uma
questão de planejamento para as próximas décadas.
“Se um hospital for construído em um local altamente sujeito a desastres, devemos nos
perguntar o que podemos mudar em sua engenharia. Você ficaria surpreso como
pequenas mudanças podem tornar um projeto resiliente”, disse ela.
Mudar de projeto pode aumentar os custos - mas ignorar os riscos custará mais, disse ela.
"Fazer essas mudanças custa dinheiro extra - mas agora os governos latino-americanos
sabem que a mudança climática não é uma questão de 'se', mas de 'quando'", disse ela.

FONTE:https://news.trust.org/item/20210309004953-9x3mb/

Workshop do IPBES sobre biodiversidade e pandemias
Considerando a situação extraordinária causada pelo novo Coronavirus e dado o papel
que o IPBES pode desempenhar no fortalecimento da base de conhecimento sobre as
ligações da biodiversidade de pandemias atuais e futuras, como COVID-19, e em atingir
um público amplo, o Bureau do IPBES e o Painel de Especialistas Multidisciplinares, após
discussões recentes, decidiu que o IPBES organizará um workshop da Plataforma virtual
sobre a ligação entre a biodiversidade e as pandemias, de 27 a 31 de julho de 2020 .
O workshop foi realizado como um “ Workshop de Plataforma ” de acordo com os
procedimentos do IPBES. Revisou evidências sobre a origem das doenças infecciosas
transmitidas por animais selvagens, a relação entre pandemias e biodiversidade, em
particular as causas de pandemias e opções de ação relacionadas à biodiversidade e aos
serviços ecossistêmicos, no contexto da crise atual e na prevenção do futuro surtos.
O workshop foi composto por cerca de 20 especialistas selecionados pelo Painel
Multidisciplinar de Especialistas do grupo de especialistas envolvidos no trabalho em
andamento do IPBES vinculado ao tema (ou seja, cerca de 5 especialistas do escopo da
avaliação do nexo (avaliação temática das interligações entre biodiversidade, água,
alimentos e saúde no contexto das mudanças climáticas), a avaliação do uso sustentável
de espécies selvagens e a avaliação de espécies exóticas invasoras), bem como cerca de 15
especialistas adicionais nomeados pelos governos e partes interessadas .
O resultado do workshop foi um relatório do workshop que principalmente apoiou o
escopo da avaliação do nexo (o escopo para a avaliação do nexo foi aprovado pelo
Plenário do IPBES na decisão IPBES-7/1 e o relatório do escopo será considerado pelo
Plenário no IPBES 8 ) O relatório, em particular, informa o escopo das interligações entre
biodiversidade e saúde no que diz respeito a pandemias e explora e delineia aspectos
relevantes, que poderiam ser abordados na avaliação do nexo. Outros processos de
definição de escopo e avaliações em andamento podem ser informados pelo relatório do
workshop, quando relevante e apropriado.
Inclui um aviso proeminente de que o relatório não foi revisado, endossado ou aprovado
pelo Plenário.
FONTE:https://ipbes.net/sites/default/files/202012/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf

Desastre, deficiência e deslocamento
Este documento é um primeiro passo para preencher a lacuna de conhecimento sobre
como homens, mulheres e crianças com deficiência são afetados de forma
desproporcional em cenários de desastres. Quer seja desencadeado por ciclones,
incêndios florestais, inundações ou outros perigos, o deslocamento por desastre é um
fenômeno global crescente, cujos efeitos são especialmente graves para pessoas com
deficiência. A discriminação e as barreiras no acesso aos serviços muitas vezes amplificam
os desafios e riscos que as pessoas deslocadas internamente (PDI) com deficiência
enfrentam. Eles também prejudicam sua capacidade de alcançar soluções duráveis para
seu deslocamento.
Este documento explica por que dados melhores desagregados por deficiência são
essenciais para promover respostas mais inclusivas. Ele também enfatiza o papel-chave
que as pessoas com deficiência podem desempenhar na melhoria do planejamento de
desastres, gestão de risco e coleta de dados sobre o deslocamento, e destaca exemplos de
ferramentas e práticas promissoras para orientar governos e provedores de ajuda. Há uma
consciência crescente da necessidade de incluir as pessoas com deficiência na ação
humanitária e no desenvolvimento sustentável. No entanto, ainda faltam dados e
pesquisas sobre o número, localização e experiências de deslocados internos com
deficiência. Essas informações são cruciais para garantir que eles sejam consultados e
participem ativamente dos ambientes de deslocamento. Também é fundamental adaptar
as intervenções para atender às suas necessidades.
FONTE:https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/21_1003_IDMC_Disability,DisastersandDisp
lacement.pdf

Resiliência da rede elétrica: Espera-se que as mudanças
climáticas tenham efeitos de longo alcance e o DOE e a
FERC devem tomar medidas
Este depoimento resume o relatório do GAO sobre a resiliência da rede às mudanças
climáticas. Especificamente, o depoimento discute (1) os efeitos potenciais das mudanças
climáticas na rede elétrica; e (2) ações do DOE e da FERC desde 2014 para aumentar a
resiliência da rede elétrica aos efeitos das mudanças climáticas, e ações adicionais que

essas agências poderiam tomar. O GAO revisou relatórios e entrevistou funcionários da
agência e 55 partes interessadas relevantes.
O relatório conclui: Eventos climáticos recentes - como calor extremo e incêndios
florestais associados, frio extremo e furacões - afetaram adversamente milhões de
clientes de concessionárias de energia elétrica. Interrupções de energia durante eventos
climáticos extremos ilustram a necessidade de planejar os riscos das mudanças climáticas
e investir na resiliência climática. O DOE e a FERC tomaram medidas para aumentar a
resiliência da rede elétrica. No entanto, o relatório encontrou oportunidades para ambas
as agências tomarem medidas para aumentar ainda mais a resiliência da rede às
mudanças climáticas. O governo federal desempenha um papel importante na definição
das decisões do setor elétrico para a adoção de medidas de resiliência da rede. Além
disso, o governo federal tem a oportunidade de atuar como uma câmara de compensação
e integrador confiável de informações federais e não federais de forma a aumentar seu
alcance e valor.
FONTE:https://www.gao.gov/assets/gao-21-423t.pdf

Envolvendo atores locais em estruturas de recuperação de
desastres
Este guia é baseado no Guia para o Desenvolvimento de Estruturas de Recuperação de
Desastres, que visa apoiar governos em nível nacional para auxiliar no planejamento e
implementação da recuperação. Em linha com o guia de nível nacional, este Guia
pretende ser uma ferramenta baseada na prática e focada em resultados para ajudar os
governos locais e parceiros no planejamento de recuperação resiliente pós-desastre. O
guia procura definir melhor a Estrutura para aplicação pelos governos locais; garantindo
que o planejamento e a implementação da recuperação de desastres sejam feitos sob
medida para o contexto e as necessidades locais. O Guia visa fortalecer a capacidade do
governo local de se envolver com os atores locais, realizar avaliações e desenvolver
arranjos para implementação e financiamento.
O guia permite que os governos locais e outros atores locais desenvolvam um processo
para avaliar o contexto de recuperação; revisar, atualizar e considerar futuras políticas,
planos e intervenções de recuperação com base nos recursos disponíveis e arranjos
institucionais. Este deve ser um esforço progressivo em que todos os atores da
recuperação apoiem o governo local e as comunidades afetadas pelo desastre para uma
recuperação resiliente. O guia e as ferramentas recomendadas foram escritos com base
em entrevistas, pesquisa documental e estudos de caso de sete locais de recuperação de

desastres na Colômbia, Sérvia, Senegal, Índia e Indonésia, que são usados como exemplos
no documento e apresentados em detalhes nos anexos .
FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Engaging%20Local%20Actors%20in%20Disa
ster%20Recovery%20Frameworks%20-%20Final.pdf

Compêndio global de boas práticas na recuperação pósdesastre
Esta sistematização elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) compila Boas Práticas de Recuperação Pós-Desastre, para divulgar e evidenciar os
processos de trabalho e recuperação que estão a ser realizados em diferentes países das
seguintes regiões: África, Ásia, Europa de Leste (ECIS ) e América Latina e Caribe (LAC).
Ele compila uma seleção de boas práticas em processos de recuperação de desastres
liderados por vários atores, incluindo governos locais, sub-regionais e nacionais,
organizações da sociedade civil, comunidades, fundações, organizações do setor privado e
academia, bem como, em alguns casos, com o apoio de o Sistema das Nações Unidas e o
PNUD.
Nos últimos anos, vários países trabalharam para a implementação de regulamentações e
políticas inovadoras que tiveram um impacto significativo na recuperação pósdesastre. Outros desenvolveram e projetaram ferramentas e metodologias práticas que
permitiram avançar e melhorar a resposta a desastres e a preparação para a recuperação,
o que, por sua vez, incentiva e convida outros países a adaptar, usar e implementar essas
ferramentas.
A identificação e seleção de boas práticas foram realizadas através de consultas aos
diferentes escritórios nacionais do PNUD em cada uma das regiões e com o apoio dos
Centros Regionais do PNUD, considerando aqueles escritórios que realizaram intervenções
de recuperação durante o período de 2014 a 2019. O processo de seleção foi realizado por
equipes regionais de especialistas em processos de recuperação que analisaram 10
critérios principais, incluindo universalidade, transferibilidade, aplicabilidade,
expansibilidade, orientação, foco, assimilação, integrabilidade, impacto e eficácia. No
seguimento do processo, foram selecionadas e sistematizadas 25 experiências exitosas
por quatro consultores independentes, sob orientação e apoio técnico das Equipas de
Recuperação da Sede e dos Centros Regionais.

Este documento reúne 25 iniciativas desenvolvidas em 23 países em nível global (Quênia,
Malawi, Moçambique, Níger, Sudão do Sul, Zimbábue, Bangladesh, Indonésia, Índia,
Nepal, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão, Sérvia, Barbados, Bolívia, Haiti, Cuba, Colômbia,
Costa Rica, Equador, Guatemala, México e Peru), e agradecemos a todos os escritórios do
PNUD que participaram, compartilharam e contribuíram para a compilação deste
documento.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73787_globalcompendiumofgoodpracticesonpo.pdf

Sistema de classificação de resiliência: uma metodologia
para construir e rastrear resiliência às mudanças climáticas
- um resumo
Este artigo enfoca os efeitos das mudanças climáticas e dos riscos naturais, pois eles
causam perdas econômicas que ameaçam o desenvolvimento e o crescimento a longo
prazo. Resiliência é a capacidade de se preparar para interrupções, se recuperar de
choques e crescer a partir de uma experiência destrutiva. As agências de desenvolvimento
se comprometeram a fazer mais para aumentar a resiliência dos países ao redor do
mundo. Com o aumento da atenção e dos investimentos em gestão de risco de desastres
e adaptação às mudanças climáticas, torna-se mais importante acompanhar o
desempenho, o progresso e os resultados de desenvolvimento para resiliência.
Para monitorar melhor a adaptação e as ações relacionadas à resiliência, o Plano de Ação
do Banco Mundial sobre Mudança Climática e Resiliência se comprometeu a criar um
Sistema de Classificação de Resiliência (RRS) para complementar as metodologias
existentes no rastreamento de finanças relacionadas ao clima3 e aumentar a ambição
para o desenvolvimento alinhado ao clima. Os principais objetivos do RRS são:





Informar melhor os tomadores de decisão, países clientes e outras partes
interessadas;
Criar incentivos para mais e melhor adaptação ao clima;
Identifique as melhores práticas;
Fornecer orientação.

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/860801611264556929/pdf/Resilience-RatingSystem-A-Methodology-for-Building-and-Tracking-Resilience-to-Climate-Change.pdf

Mudanças climáticas e infraestrutura crítica - tempestades
Este estudo tenta elucidar a vulnerabilidade da infraestrutura energética crítica às
tempestades, com ênfase na rede elétrica na União Europeia e nos EstadosMembros. Primeiro, ele discute o impacto das tempestades na rede elétrica e descreve
como certas características desse tipo de perigo afetam a resiliência da rede elétrica
usando análise forense. Em segundo lugar, o estudo apresenta uma metodologia para
investigar o impacto das mudanças climáticas sobre o risco representado por tempestades
na infraestrutura da rede elétrica. A abordagem combina uma projeção futura do
intervalo de recorrência de cenários de tempestades selecionados e a avaliação das
perdas estimadas incorridas na infraestrutura crítica e aquelas resultantes da interrupção
da atividade econômica diária.
Um estudo de caso foi realizado para demonstrar a metodologia em uma grande área
urbana na Europa Ocidental. O escopo deste estudo visa demonstrar a viabilidade da
metodologia e, indutivamente, tirar conclusões preliminares sobre o impacto das
tempestades na infraestrutura crítica, dadas as condições das mudanças climáticas. Não
se destina a complementar, substituir ou desafiar a avaliação de riscos existente e os
planos de gestão preparados pelos Estados-Membros.
Este é um estudo de duas partes. O Capítulo 2 é a primeira parte, que visa melhorar a
compreensão da resiliência da rede elétrica a tempestades. É baseado na análise de
ocorrências de tempestades anteriores e seu impacto na rede elétrica. O seu objetivo é
informar a formulação de políticas e o planeamento estratégico e de gestão de riscos de
desastres na União Europeia e nos Estados-Membros. Além disso, no entanto, essa análise
serve como base para a metodologia de avaliação de risco que se segue. Especificamente,
o Capítulo 3 é a segunda parte deste estudo e descreve uma metodologia para a
estimativa da mudança no nível de risco de falha ou interrupção da rede elétrica
resultante do impacto das mudanças climáticas na frequência e severidade das
tempestades. O risco é quantificado em termos econômicos para apoiar as análises de
custo-benefício.
FONTE:https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/climate-change-and-critical-infrastructure-storms

Relatório Global sobre Deslocamento Interno (2020)
O Relatório Global sobre Deslocamento Interno (GRID) do Centro de Monitoramento de
Deslocamento Interno (IDMC) é o repositório oficial de dados e análises sobre
deslocamento interno. O GRID deste ano divide os dados por conflito, violência e
desastres em 145 países. Esta edição analisa as políticas e práticas operacionais de todo o
mundo e mostra o que está sendo feito pelos países para prevenir, responder e resolver o
deslocamento interno. GRID2020 propõe um roteiro para a próxima década com base em
melhores informações, mais recursos e maior investimento político.
O GRID é constituído por:
Parte 1 - Deslocamento interno em 2019 apresenta números atualizados em nível
global. Dados e atualizações contextuais estão incluídos nas visões gerais regionais e nos
destaques do país.
Parte 2 - Acabar com o deslocamento interno destaca exemplos de países que tentam
abordar o deslocamento interno e discute os principais ingredientes para a prática futura
de trazer soluções duráveis e mudanças duradouras.
As lições aprendidas em 2019 são:








O reconhecimento do deslocamento interno é um passo vital para abordá-lo.
As políticas e programas podem integrar o deslocamento interno ou ser dedicados
a ele, mas devem sempre estar alinhados com as prioridades nacionais.
As iniciativas regionais e globais atuam como catalisadores do compromisso
nacional e da ação local.
Iniciativas locais eficazes requerem financiamento mais previsível e sustentável.
As ferramentas existentes podem ser usadas para fornecer aos planejadores e
formuladores de políticas evidências que vão além dos números.
A colaboração aprimorada está tornando os dados mais disponíveis e acessíveis.
Contabilizar o deslocamento e relatar o progresso é uma ferramenta vital para
gerar e sustentar o compromisso político.

FONTE:https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/2020-IDMC-GRID.pdf
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